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ลองเรือสําราญ President Cruise No.07 แมนํ้าแยงซีเกียง 5 วัน 4 คืน 
 

ฉงชิ่ง - เจดียสือเปาไจ - ชองแถบฉวถัีงเสีย - ชองแคบอูเสีย - เสิ่นหนงซี - เขื่อนซานเสียตาปา 

พิพิธภัณฑซานเสีย - หยงหยาตง - นั่งรถไฟความเร็วสงู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โรงแรมที่พัก  

HILTON HOTEL 

 

 

 

 

 
 

 เมนูพเิศษ สก้ีุหมอไฟฉงชิ่ง  
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สรุปการเดินทางโดยยอ 

วันที่1 
กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) - สนามบนิเมืองฉงชิ่ง - ถนนคนเดินเจียฟางเปย - ลงเรือสาํราญ President 

Cruise No.7 - อิสระพักผอน 

วันที่2 ลองแมน้ําแยงซีเกียง - ผานชมเจดียสือเปาไจ - รวมงานเลี้ยงตอนรับจากกัปตันเรือ - อิสระพักผอนบนเรือ 

วันที่3 ชองแคบซีหลงิเสีย - เรือแลนผานชองแคบอูเสีย - ลงเรอืเล็ก ชมความงามของเสิ่นหนงซี - อิสระพักผอนบนเรอื 

วันที่4 เขื่อนซานเสียตาปา - อําลาเรือสาํราญ ขึน้ฝงที่เมืองหยชีาง - นั่งรถไฟความเร็วสูงสูเมืองฉงชิ่ง - เขาทีพ่ัก 

วันที่5 ชมดานนอกศาลาประชาคม - พิพธิภัณฑซันเสีย - หงหยาตง - สนามบินฉงชิง่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

 

วันแรก ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ถนนคนเดินเจียฟางเปย - เมืองฉงชิ่ง - เรอืสําราญ 

08.00น. พรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศเคานเตอรD ประตู3สายการบนิTHAI 

SMILE (WE) โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกแกทาน 

10.30น. ออกเดินทางสูเมืองเฉิงตูโดยเที่ยวบินทีW่E684บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

14.50น. เดินทางถึง เมืองฉงชิ่ง เมืองใหญ 1 ใน 4 ของประเทศจีน ที่มีฐานะเทียบเทา มณฑล (อีก 3 นครคือ ปกก่ิง, เทียน

จิน และ เซี่ยงไฮ) เปนเมืองทาริมแมนํ้าแยงซีเกียงมาแตโบราณ ตัวเมืองต้ังอยูระหวางแมนํ้าแยงซี และแมนํ้าเจียหลิ

งเจียง ถูกขนานนามวา เมืองภูเขา เตาไฟ เมืองในหมอก ปจจุบันเปนเมืองอุตสาหกรรมหนัก  

ใหทานอิสระชอปปงณ ถนนคนเดินเจียฟางเปย เปนแหลงชอปปงใจกลางเมืองฉงชิ่งและเปนจุดศูนยกลางที่มี

อนุสาวรียรําลึกถึงการกอต้ังสาธารณรัฐประชาชนจีนที่รายลอมไปดวยหางสรรพสินคาและอาคารสูงแสดงถึงความ

เจริญกาวหนาของประเทศน้ี ซึ่งในตอละวันมีเหลานักชอปไมตํ่ากวา 100,000 คน เน่ืองจากที่น่ีมีสินคาแบรนดเนม

ทันสมัยมีหางและรานของหลายๆแบรนด 

ค่ํา รับประทานอาหารค่าํณภัตตาคาร 

ที่พัก หองพักบนเรือสาํราญ  PRESIDENT CRUISE NO.07ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเทา 

วันที่ 2 ลองเรือแมน้ําแยงซีเกียง - เจดียสือเปาไจ - กัปตันเลี้ยงรบั - การแสดง 

เชา รับประทานอาหารเชา บน เรือสําราญ  

 หลังรับประทานอาหารใหทานไดเพลิดเพลินกับการชมทิวทัศนบริเวณสองฝง แมน้ําแยงซีเกียง แมนํ้าแยงซีเกียง 

(ฉางเจียง) สายนํ้าที่มีประวัติความเปนมายาวนาน อูขาวอูนํ้าของชาวจีน ต้ังแตยุคสามกกจนกระทั่งปฏิวัติ

วัฒนธรรม สายนํ้าแยงซีเกียงยังคงมีความสําคัญ ผานกาลเวลาไมเสื่อมคลาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือสาํราญ                                                                 

จากน้ันเรือจะแลนผานไปที ่เจดียสือเปาไจ ใหทานไดเที่ยวชมความงดงามซึ่งต้ังอยูติดขนาบเขาหว้ีอ้ินทางทิศ

เหนือของแมนํ้าแยงซีเกียงสรางขึ้นในยุคราชวงศหมิงสมัยปวานลี่โครงสรางลักษณะสถาปตยกรรมคลายเจดียทํา
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จากไมและเช่ือมตอกันโดยไมไดใชตะปูเลยมี12 ช้ันสูงประมาณ56 เมตรซึ่งนับเปนสิ่งมหัศจรรยที่ถูกจดัอันดับไววา

เปน1 ใน8 สิ่งมหัศจรรยของโลกก็วาได 

ค่ํา รับประทานอาหารเย็น บนเรอืสําราญ                                                                            

  พบกับ งานเลีย้งตอนรับจากกัปตันเรือ และเหลากลาสเีรอือยางอบอุนพรอม การแสดง บนเรือ 

ที่พัก หองพักบนเรือสาํราญ  PRESIDENT CRUISE NO.07ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเทา 

วันที่ 3 ลองแมน้ําแยงซีเกียง - ชองแคบฉวีถังเสีย - ชองแคบอูเสีย –เสิน่หนงซี– กัปตันเลี้ยงสง - การแสดง 

เชา รับประทานอาหารเชา บน เรือสําราญ  

 หลังรับประทานอาหารนําทานแลนผานเขตทิวทัศน ชองแคบชวีถังเสีย เปนชองแคบที่ย่ิงใหญตระการตาเพราะ

เปนชองแคบที่มีความยาวสั้นที่สุดเพียง 8 กิโลเมตร จึงเปนชองแคบที่ดึงดูดใจนักทอง เที่ยวพอสมควรโดยเฉพาะ

ประตูขุยเหมินบริเวณน้ีกระแสนํ้าจะไหลเช่ียวกรากมากเน่ืองจากนํ้า ที่มีหนากวางกวาหน่ึงกิโลเมตรและถูกบีบให

ไหลผานที่ประตูขุยเหมินเพียง 300 เมตรเทาน้ัน ทั้งทางนํ้ายังหักศอกไมเห็นทางนํ้า เรือตองกลับลําอยาง

กระทันหัน โดยเฉพาะในอดีตเรือสําราญตองฝาดานอันแข็งแกรงน้ีไปใหไดดวยความปลอดภัย(เปรียบนัยดังคนเมื่อ

พานพบอุปสรรคในชีวิตแลวตองอยาทอถอยหรือยอมแพที่จะฝาฟนไปใหพน)  

จากน้ันเรือจะแลนผาน ชองแคบอูเสีย มีความยาวประมาณ 42 กิโลเมตร เปนชองแคบยาวอันดับสองในบรรดา

ชองแคบของแมนํ้าแยงซีเกียง ซึ่งเปนชองแคบมี่มีฉายาวา “อูเสีย”เปนชองแคบที่งามสงา โดยที่สองฟากฝงจะมี

แนวภูเขาหินผาสลับซับซอนที่มีลักษณะเหมือนหินวางเรียงรายกันเปน ช้ันอยางมีระเบียบ กอใหเกิดทัศนียภาพที่

โดดเดนสวยงามเปนพิเศษ ชมความสวยงามของยอดเขา 72 ยอด โดยเฉพาะยอดเขานางฟา อันลือช่ือ เช่ือกันวา

มาลองแมนํ้าแยงซีเกียงไมเห็นนางฟาเทากับมาไมถึงแมนํ้าแยงซีเกียง 

 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือสาํราญ                                                               

 หลังรับประทานอาหารนําทานลงเรือเล็ก เพ่ือชมความงามของ เสิ่นหนงซี ต้ังอยูริมฝงดานใตของแมนํ้าแยงซีเกียง

มีแหลงตนกําเนิดที่นครฉงช่ิงอําเภออูซันเขตกวนตูโดยแบงออกเปน 3 ตอนดวยกันคือตอนตนสายช่ือกวนตู

ตอนกลางช่ือจื่อหยางตอนปลายช่ือเสินหน่ีวซีซึ่งไหลลงมาบรรจบรวมกันที่แมนํ้าแยงซีเกียงมีความยาวประมาณ 15 

กิโลเมตรทัศนียภาพรอบๆสองฟากฝงความใสบริสุทธ์ิของอากาศความเงียบสงบกับบรรยากาศความเขียวขจีของ

หมูพฤกษานานาชนิดเปรียบเสมือนทานไดเย้ืองยางเขาสูแดนสุขาวดีโดยมีเรื่องเลาสืบขานกันวาธารนํ้าแหงน้ีไดมี

มวลหมูนางฟาลงมาเลนนํ้ากันอีกทั้งยังต้ังอยูฝงตรงขามเทือกเขานางฟาจึงไดถูกขนานนามวา“ธารน้ํานางฟา 

(เสินหนี่วซี) ” 

ค่ํา รับประทานอาหารเย็น บนเรอืสําราญ 

พรอมกับ งานเลี้ยงสงจากกัปตันเรือ และเหลากลาสีเรืออยางอบอุนพรอม การแสดง บนเรือ 

ที่พัก หองพักบนเรือสาํราญ  PRESIDENT CRUISE NO.07ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเทา 

วันที่ 4 เขื่อนซานเสียตาปา - ลงเรอืเมืองหยีชาง - นั่งรถไฟความเร็วสูง–เมืองฉงชิ่ง 

เชา รับประทานอาหารเชา บน เรือสําราญ  
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 หลังรับประทานอาหารนําทานชม เขื่อนซานเสียตาปา เปนเขื่อนที่อลังการใหญที่สุดในโลก สรางเสร็จในป ค.ศ. 

2009 จะครองตําแหนงเขื่อนที่ใหญที่สุดในโลก สันเขื่อนมีความยาว 3035 เมตร สูง 185 เมตร สามารถเก็บกักนํ้า

ได 39.3 ลานลูกบาศกเมตร แบงออกเปน 5 สวน 2 สวนสําหรับผลิตกระแสไฟฟา 1สวนกลางสําหรับระบายนํ้าอีก 

2 สวนเปนประตูสําหรับเรือผาน สวนที่หน่ึงสําหรับเรือที่มีระวางขับนํ้า 3000-10,000 ตัน และอีกสวนสําหรับเรือที่

มีระวางขับนํ้าไดนอยกวา 3,000 ตัน ชองระบายนํ้าของเขื่อนยาว 483 เมตร มีประตูใหเรือผาน 5 ลําดับช้ัน เขื่อน

น้ีถูกสรางใหรับแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวไดถึง 7 ริกเตอร นอกจากประโยชนทางเศรษฐกิจแลว ยังชวย

ปองกันนํ้าทวมหลากสองฝากฝงแมนํ้าแยงซีเกียงและสามารเก็บกักนํ้าเพ่ือผลิตกระแสไฟฟาสงใหพ้ืนที่ 1 ใน 5 ของ

ประเทศจีน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือสาํราญ                                                                     

หลังรับประทานอาหารนําทานขึ้นฝงที่ ณ เมืองหยีชาง ต้ังอยูทางทิศตะวันตกของมณฑลหูเปย และอยูปากชอง

แคบซีหลิงเสียของแมนํ้าแยงซีเกียงทางทิศตะวันออกเตรียมตัวลงเรือ  

จากน้ันนําทาน นั่งรถไฟความเร็วสูงสูตัวเมืองฉงชิ่ง (ระยะทางประมาณ 590กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 

4 ช่ัวโมงครึ่ง) 

ขอควรระวัง:หามนําอาวุธหรือของมีคมขึ้นบนรถไฟ อาทิเชน มีดสั้น กรรไกรตัดผม ตัดเล็บตางๆเปนตน 

เนื่องจากเปนกฎของการขึ้นใชบริการรถไฟ หากเกิดเหตุการณประการใดทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

ค่ํา รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตคาร          

ที่พัก HILTON HOTELระดับ 5 ดาวหรอืเทียบเทา 

วันที่ 5 เมืองฉงชิ่ง - ชมดานนอกศาลาประชาคม - พิพธิภัณฑซานเสีย - หงหยาตง– ทาอากาศยานฉงชิง่ –กรุงเทพฯ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ ศนูยอาหารภายในโรงแรม  

 หลังรับประทานอาหารนําทาน ชมดานนอกศาลาประชาคม (เหยินหมินตาหลี่ถัง)ซึ่งนายพลเฮอหลงแหง

กองทัพคอมมิวนิสริเริ่มสรางขึ้นภายหลังการปฎิวัติสําเร็จในป 2494 จุคนไดกวา 4,000 คนใชเปนที่ประชุมสภา

ผูแทนและโรงละครของประชาชนสรางโดยจําลองแบบมาจากหอเทียนถานที่เมืองหลวงปกกิ่ง  

จากน้ันนําทานชม พิพิธภัณฑซันเสียหรือพิพิธภัณฑแหงแมน้ําแยงซี ต้ังอยูบริเวณเดียวกับศาลาประชาคมของ

เมืองฉงช่ิงภายในบอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองฉงช่ิงการกอรางสรางเมืองขึ้นมาวัฒนธรรมในแทบลุมนํ้าแยงซีเกียง

ทั้งหมดรวมทั้งพืชพันธุสัตวที่อยูในแถบน้ีและเรื่องราวเกี่ยวกับเขื่อนยักษที่ใหญที่สุดในโลกดานในยังหองสมุดงาน

ศิลปะอีกดวยเปนหน่ึงจุดทองเที่ยวที่พลาดไมไดที่จะทําใหเราเขาใจดินแดนแหงน้ีและเมืองฉงช่ิงมากยิ่งขึ้น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตคาร เมนูพิเศษ สุก้ีหมอไฟฉงชิ่ง    

หลังรับประทานอาหารนําทาน หงหยาตง เปนอาคารขนาดใหญที่ต้ังอยูริมแมนํ้าแยงซีเกียงเปนแหลงรวบรวม

ความบันเทิงอาหารพ้ืนเมืองเกาแกใหลิ้มรสโรงละครสไตลพ้ืนเมืองที่เปนจุดเดนก็คือช้ัน 4 ดานบนจะจําลองเปน

บานเมืองสมัยโบราณมีรานขายขนมรานนํ้าชารานขายของที่ระลึกและรานอาหารหากขึ้นไปจุดชมวิวมองจากมุมสูง

จะเห็นแมนํ้าสองสายเจียหลิงและแยงซีมาบรรจบกันการกอสรางตกแตงในรูปแบบโบราณใหอารมณและ

บรรยากาศยอนยุคสําหรับนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวชม 
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 หลังรับประทานอาหารก็ไดเวลาอันสมควรที่จะนําทานสูทาอากาศยานฉงชิ่ง เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับสู

กรุงเทพฯ 

15.30น. นําทานเหินฟากลับสู กรุงเทพฯโดยสายการบินTHAI SMAILE (WE) เที่ยวบินที่WE685บริการอาหารและ

เครื่องด่ืมบนเครื่อง 

17.40น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ……… 

รายการทัวรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 

คําแนะนํา  สําหรับผูเดินทางที่ไมไดอยูจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรอื จําเปนตองซื้อต๋ัวเครื่องบิน หรือการ

เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กอนออกต๋ัวเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวางประเทศ หรือซื้อต๋ัวรถไฟ 

หรือซื้อต๋ัวรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองหองพัก ลวงหนากอนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร และตารางเวลาการ

เดินทางของทัวรที่ทานจอง ที่แนนอนจากเจาหนาที่เปนลายลักษณอักษร เพ่ือเปนการปองกัน มิใหเกดิขอผิดพลาดขึ้นกับทานใน

ภายหลัง 

              ทั้งน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น หากทานไดมีการจองการเดินทางดังกลาวมายัง 

สนามบินที่ทรปิเดินทาง โดยยังไมไดรับการยืนยันเปนลายลักษณอักษรจากทางบริษัทฯ 

 

อัตราคาบริการ ตอทาน 

งดแถมกระเปา 
พักหองละ2 ทาน ราคาเด็ก 11 ปไมใชเตียง พักเด่ียวจายเพิ่ม 

11-15 พ.ค. 61 32,900 32,900 11,000 

25-29 พ.ค. 61 32,900 32,900 11,000 

8-12 มิ.ย. 61 28,900 28,900 11,000 

22-26 มิ.ย. 61 28,900 28,900 11,000 

หมายเหตุ!! ราคานี้ไมลงรานรัฐบาล 

 

เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกทีมี่การปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษนี้ํามันขึ้นในอนาคต  

ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษนี้าํมันเพิ่มตามความเปนจรงิ 

อัตราคาบรกิารนี้รวม 

1. คาต๋ัวเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ 

2. คาภาษสีนามบินจีน, คาประกันภัยและภาษีน้ํามัน  

3. คาโรงแรมที่พัก (พัก 2 ทาน / หอง หรือกรณีพัก 3 ทาน / หองเปนเตียงเสริม) 

4. คาธรรมเนียมวีซาจีน 
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5. คาประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.-/ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม) 

6. คาอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ 

7. คารถรับสงตามสถานทองเทีย่วที่ระบุตามรายการ 

8. คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามรายการ 

9. แจกน้ําด่ืมบนรถทานละ 1 ขวด ตอวัน 

***หมายเหตุ : บนเรือมีเฉพาะมัคคเุทศกทองถ่ินพูดจีน *** 

อัตราคาบรกิารนี้ไมรวม 

1. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % และภาษีทุกชนิด 

2. คาใชจายสวนตัว เชน คาโทรศัพท คาซกัผา รีดผาคาอาหาร และเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ 

3. คานํ้าหนักกระเปาเกิน 20 กิโลกรัม 

4. คาธรรมเนียมเดินทางแจงเขา-แจงออกของคนตางดาว  

5. คาทิปมัคคเุทศกทองถ่ินและคนขับรถ 30 หยวน/วัน/ทาน 30หยวน*5 วัน = 150หยวน/ทาน/ทรปิ  

6. คาทิปบริการบนเรือ 150 หยวน/ทาน/ทรปิ 

เงื่อนไขการจอง 

1. กรุณาชําระคามัดจําทัวร 15,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร  พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง (ที่ไม

หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย)  และหลักฐานโอนเงินมาไดที่  

Fax 0 2116 6423 

2. คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 35 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 45 วัน

ทําการ (ในชวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการ

เดินทาง 

3. ในการย่ืนขอวีซา เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแกทุกๆ ทาน กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหครบตามที่ระบุ พรอมสงมอบ

เอกสารประกอบการย่ืนวีซา ไมนอยกวา  30 วันกอนการเดินทาง (ในกรณีทีเ่อกสารของทานไมสมบูรณ หรือสงมอบเอกสาร

ใหทางบริษัทฯ ชากวากําหนด ทางบริษัทมีความจําเปนตองเรียกเก็บคาย่ืนวีซาเรงดวนเพ่ิม 1,050 บาท ใหกับทางสถานทูตจีน 

การยกเลิก 

1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันทําการขึน้ไป คืนเงินทั้งหมด ยกเวนมดัจํา  

2. ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 40 วันทําการขึ้นไป ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนเงินในทุกกรณี  

กรณีคณะออกเดินทางได 

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 

2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาทัวร) 

3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง  

เอกสารในการยื่นวีซาจีนแบบหมูคณะ  

- สงสําเนาหนังสือเดินทาง เฉพาะหนาที่มีรปูถายและขอมลูของผูเดินทาง กอนเดินทาง 30 วัน  
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- รูปถายสีหนาตรง พ้ืนหลังสีขาว หรือสีฟาออน หรือรูปถายสีสแกน (เฉพาะเสนคุนหมิง)   

หนังสือเดินทางที่ไมสามารถใชเดินทางได  

- หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไมถึง 6 เดือน หมายถึง หนังสือเดินทางที่ใกลจะหมดอายุ หากนับจากวันที่ตองใชเดินทางจนถึงวัน

หมดอายุ ถานอยกวา 6 เดือนถือวาใชเดินทางไมได ทานตองไปทําเลมใหมทันท ี

- หนังสือเดินทางที่ชํารุด หมายถึงหนังสือเดินทางที่มีสวนใดสวนหน่ึงขาดหายหรือชํารุด เชน หนาแรกที่มีรูปและรายละเอียดของผู

เดินทางมีรอยฉีกขาด หรือขดูขีด หรือมีการแตมสีหรือหมกึจนทําใหไมสามารถมองเห็นรายละเอียดไดครบถวน  หนาในเลมหนังสือ

เดินทางขาดหายทั้งหนา หรือบางสวน ใชกาวติดหนาใดหนาหน่ึงในเลมจนไมสามารถเปดดูรายละเอียดได ลวนถือวาเปนหนังสือ 

เดินทางชํารุดที่ไมสามารถใชเดินทางได  

หมายเหตุ : เพ่ือหลีกเลี่ยงขอผิดพลาดในเรื่องเอกสารการเดินทาง ซึ่งอาจยังผลใหผูเดินทางไมสามารถเดินทางตามกําหนดได  

กรุณาสงหนังสือเดินทางเลมจริงของผูเดินทางมาใหบริษัทฯ ตรวจสอบและจัดเตรียมแบบฟอรมเขา ออกประเทศใหเรียบรอย โดย

เจาหนาที่จะคืนหนังสือเดินทางใหทานที่สนามบินในวันเดนทาง  สําหรับทานผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางติดตัวไปสนามบินในวัน

เดินทาง กรุณาตรวจเช็คอีกครั้งกอนเดินทางไปสนามบิน วาไมหยิบผิดเลม ไมหมดอายุ  และไมชํารุด  บริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ 

หากหนังสือเดินทางของทานมีปญหาดังกลาวจนทําใหทานเดินทางไมได   

**กรณีลูกคามีความประสงคจะยื่นวีซาเด่ียว** มีคาบรกิารเพ่ิมเติมดังน้ี 

- ย่ืนธรรมดา 4 วันทําการ 1,500 บาท  

- ย่ืนดวน 2 วันทําการ 2,550บาท  

เอกสารในการทําวีซาจีนสาํหรับหนังสือเดินทาง 

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือนและมีสภาพสมบูรณไมชํารุด 

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2หนาเต็ม   

3. รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6เดือน 2 ใบ และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  

4. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาวจะตองทําเรื่องแจงเขา-ออกหรือRe-Entryดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารย่ืนวีซา 

5. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 

6. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวรกรุณากรอกใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  

 - กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาว

โหลดแบบฟอรมไดที่ http://www.consular.go.th/) 

      - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 

8. ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษาสถานทีท่ํางานตําแหนงงานที่อยูปจจุบันที่อยูที่ทํางานญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉินหมายเลข

โทรศัพทบานที่ทํางานและของญาติโปรดรับทราบวาหากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จอาจมีการระงับการออกวีซาเลม

ที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

9. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วัน

ทําการ (กอนออกเดินทาง) 
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10. โปรดทําความเขาใจวาสถานทตูจีนอยูในระหวางจัดระเบยีบการยื่นวีซาใหม การเรยีกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยน

ระเบยีบการยืน่เอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครัง้บริษทัทวัรไมทราบลวงหนา   

11. ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบใน

การอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC 

กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2

อาทิตย  

12.กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ 

- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 

- หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  

- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง เน่ืองจากผูเดินทางจะตอง

ไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบรษิัทสามารถขอวีซาใหได 

1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพ่ิม 4,060 บาท 

2. หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพ่ิม 1,700 บาท 

- เอกสารที่ตองเตรียม   

1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซา และตราเขาออกอยางนอย 2หนาเต็ม   

2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2น้ิว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน 

3.ใบอนุญาตการทํางาน  

4.หนังสือวาจางในการทํางาน 

5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 

6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรานที่แปล) 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรบัทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี ้

1. ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 

2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 

3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือยื่นทําวีซา 

4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติคเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร 

อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพิ่มใหสถานฑูตจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา 

• ยื่นวีซาดวน 2 วัน สําหรบัพาสปอรตไทย เสียคาใชจายเพิ่มทานละ 1,050 บาท 

(ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปทีเ่ขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก ฟนแลนด ฝรัง่เศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลีลิทัวเนยี ลัตเวีย 

ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได) 
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**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวซีาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา** 

 

หมายเหตุ…ทานใดมีซองใสพาสปอรตกรณุาถอดออกเก็บไวกอนสงเลมมายังบริษทัเพื่อยืน่ 

วีซา  เพื่อเปนการปองกันการสูญหายเนื่องจากขณะยืน่เลมเขาสถานทตู ทางสถานทตู

จะตองใหเอาซองที่ใสพาสปอรตออกกอนยื่น 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอ่ืนๆ ที่อยูนอกเหนือการ   

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือ คาใชจายเพ่ิมเติม เชน การเจ็บปวย การถูกทํารายการสูญหาย ความลาชาหรือจากอุบัติเหตุตางๆ 

3. หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธ์ิและจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานได

ชําระ ไว แลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร 

เดินทาง  ไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. ราคาน้ีคิดตามราคาภาษีเครื่องบินและภาษีสนามบินในปจจุบัน ซึ่งหากมีการปรับราคาสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคา

ขึ้นตามจริง 

6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน  

บริษัทขนสงหรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืน

เงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

7. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธ์ิในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

8. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม เน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน 

จะไมมีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แตทั้งน้ี ทางบริษัทฯจะจัดหา รายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆ มาให โดยขอ สงวนสิทธ์ิการจัดหาน้ี โดย

ไมแจงใหทราบลวงหนา   

9 สิ่งของ "ตองหาม" ขึ้นเครื่องบิน 

1. เครื่องด่ืม เครื่องสําอาง ของเหลวทุกชนิดที่มีความจุตอช้ินเกิน 100 มล. รวมไมเกิน 1 ลิตร (1,000 มล.) เชน เจล นํ้าหอม สบู

เหลว สเปรย หามพกติดตัวขึ้นเครื่องบิน แตสามารถนําใสกระเปาที่จะโหลดได ทั้งน้ีเปนมาตรการปองกันการกอการราย ที่เขมงวด

ขึ้นหลังจากเหตุการณ 911 แตถาเปนยาที่จําเปนตองพกติดตัว ก็สามารถพกพาไดในปริมาณที่เหมาะสม เชน ชุดยาแกเบาหวาน 

2. แบตเตอรี่สํารอง (Power Bank)ไมสามารถนําแบตเตอรี่สํารองทุกชนิดใสกระเปาที่นําไปเช็คอิน แตสามารถพกพาใสกระเปา

ถือขึ้นไปได โดยตองเปนแบตเตอรี่สํารองที่มีคาความจุไฟฟาไมเกิน 32,000mAhไมเกินคนละ 2 ช้ินหรือแบตเตอรี่สํารองที่ไมเปน

ที่รูจัก (NO BRAND) 

3. อาวุธ ปน และอาวุธทุกชนิด รวมถึงอาวุธโดยสภาพ เชน มีด สนับมือ ดาบ ทวน กระบอง และสิ่งเทียมอาวุธ เชน ปนไฟแช็ก 

ระเบิดไฟแช็ก ปนเด็กเลน 
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4. ของมีคม ไมบรรทัดเหล็ก คัตเตอร กรรไกรตัดเล็บ เข็มเย็บผา มีด มีดพับ มีดพก และของมีคมทุกชนิด ที่อาจทําใหเกิดอันตราย 

แตหากเปนของใชที่จําเปน อาจอนุญาตใหเก็บไวในกระเปาใบใหญที่โหลดใตเครื่องบินได แตไมอนุญาตใหพกพาขึ้นเครื่องบิน 

5. วัตถุไวไฟ เพ่ือไมใหเกิดปญหาระเบิดหรือเพลิงไหม เชน นํ้ามันไฟแช็ก เช้ือเพลิงแข็ง สีนํ้ามัน ไมขีดไฟ ฯลฯ 

6. อาหารที่มีกลิ่นแรง อาหารตางๆ เชน อาหารทะเล เน้ือสัตวสด/แชแข็ง ทุเรียน ปลารา ตองแพ็คมาอยางเหมาะสม 

7. สัตวมีพิษ สัตวดุราย รวมถึงสัตวขนาดใหญ สัตวสงวน นอกจากอาจรบกวนผูอ่ืนแลว ยังผิดกฎหมายอีกดวย 

8. สารอันตรายตางๆเชน สารกําจัดแมลง สารหนู วัตถุออกซิไดซ เชน แอมโมเนียไนเตรท แคลเซียมเปอรออกไซด วัตถุกาซมันต

ภาพรังสี เชน ธาตุยูเรเนียม วัตถุกัดกรอน เชน แบตเตอรี่ที่บรรจุสารกัดกรอน นํ้ากรด ปรอท ฯลฯ 

9. สิ่งของอ่ืนๆ เชน แมเหล็ก นํ้าแข็งแหงเปนตน  
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